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I. Innledning

sveiseutstyr som var mer gunstig - sett

Hos sveisere vil' opptaket hoved-

Med stigende velstand stiles stadig

fra et yrkeshygienisk synspunkt - enn

sakelig ske ved innånding, og gaser
vil således ta opp via luftveiene. De

støtte krav til arbeidsplassers kvalitet,

spesielt frihet fra påvirkninger som

det man bruer idag .1 Norge er arbeide med å få gjennomfør slik vare-

partiklære luftforureninger vil dels

kan medføre risiko fot helsemessige

dekrasjon nå tatt opp av

komité.

bli stoppet i luftrørene og transportert

skader.

Vår arbeid har for såvidt allerede bå-

ut igjen og over i fordøyelsessyste-

Usikerhet med hensyn til om sli

ret fruter idet et norsk firma nå kan

met ved hjelp av flmmerhårene og

risiko foreligger, eller ikke, skaper

tilby sølvIoddetråd uten kadmum til

uro pl arbeidsplassene.

de fleste formåL.

slimelegget på innsiden av luftrørene. Hvordan dette opptaet fordeler

en

En reke av de stoffer som dannes

Bakgrnnen for dette er at vi har

seg på lunger og fordøelsessystem er

ved sveisning er potensielt giftige.

hatt et par alvorlige tilfelle av kad.

avhengig aven reke faktorer, spe-

Med de relativt enke metoder man

mium-forgiftning ved bru av lodde-

har i dag til £ besteme de fleste

tråd med høy kadmiumnnnhold.

sielt partklenes størrelse, livor lett de
løses i væskene i luftveiene og hvor
raskt de resorberes der. Man regner

et rimelig krv at den enelte arbeids-

IL. Tokskologi

med at det bare er partikler mindre

tager sk f£ vite:

Om et stoff er giftig eller ike, av-

enn 5 !-m (5 tuendels mm) som

henger av den mengde som opptas av

kan komme helt ned i lungealveolene
og eventuelt deponeres der. Fjernin-

luftforurenninger, syes det £ være '

1) Hva han er utstt for,
2) Hvor sterk pllvirknngen er,

orgasmen. Som ekempel kan nevnes at kobber i sm mengder er helt

3) Hvilke følger den kan ha,

nøvendig for kroppe funkjon,

4) Hvordan man kan bekye seg

mens store mengder har utpreget gift-

mot påvirknngene.

virning.
For forståelsen, av de forskjellige

Det forhold at man oftest ikke vet
hva elekodene med belegg (eler
fyllstoffer ved rørelektrder ) inneholder, gjør imdlertid analysene av rø-

ken ung tidkevende og kostbare.
L mange bedrifter er jeg' redd man

ekspsisjonsprøver, er det nyttg å ha

et visst overblik over hvordan stoffekroppen og
ne opptas, oppfører seg i

utskilles igjen. Norseth (1) har ilustreret toksikokinetiken som vist i
figu 1.

ike har på langt næ titrekkelig
Vi har således i flere tilelle funnet
eksponeringer med betydelig helserisi-

ko.
Det er efter min mening helt nød-

vendig at man får en varedeklarajon

gå langsommere enn fra luftrørene.
En del gasser, for ekempel argon
og nitrogen, er ikke l seg selv giftige,
me ka likevel representere en helserisiko i trange rom hvor de vil kunne
fortenge luften oksgen og man kan
f£ en kvelnig. Èt overskud av oksy-

gen i luften medfører på den annen
side en meget stor risiko for dødlige
forbrenninger.
L tabell i er det gitt en oversikt

over virkninge av de forskjellige

kjennskap til sveisemes eksponering;

hverken kvlitativt eller kvantitativt.

gen av partikler fra lungeaveolene

Ta¡m Lunger

stoffer som elektrosveisere kan bli utsatt for, med angivelse av den yrkes-

l1trdj ,

hygieniske grenseverdi (n V), de bio-

I opptak ~ '

i=,i~d: I =1- ,
o ein

logiske grenseverdier (BGV) for blod

og urin (på tysk betegnet MOK =
Maxale Organ-konzentration), hviL.

ke måleorganer som angripes samt

eller fyllstoff, for loddetråd med

~:: L

flussmidler og for det materiale det

i: -I utlcllelsej

økende konsetrasjon i innåndingsluften.

både for sveiseelekoder med belegg

sveises på med eventuell overflate-be-

u~~ J I Anre

handling. Verneavdelingen og be-

Avfring

driftsledelsen vile da pl forhånd kunne vurdere hvilke forholdsregler som
ml ta under arbeidet, og man vile i

noen tilfelle også kunne velge et

E1spirasjon

hvile symptomer som kan oppstå ved

Il. Yrkeshygieniske grenseverdier

Fig. l. Et forenklet skjema som viser den tolei.

Vi bruer gjerne den amerikanske be-

kokinetiske bakgrunn for vurderingen aven ar-

tegelse på yrkeshygienike grensever-

beidsplass på grunnlag av eleposisjonsprøÝer

og biologiske prøver.
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dier, TI V = Threshold Limit Va-

1

..,',":,;,'.

1

Tabell

BGV
TL V (5,6)

Røk

mg/m3

AsH+

0,5

CdH

0,1 (e¡

Mulige sykdommer/symptomer'

Organ som kan skades

urin
mgll

Slimhinneirritason
Fordøyelsesbesvær

1

Nyrer

CuH

0,1

F-

2,5

Proteinuri

0,05

lunger?

KreM

,0,05

Lufteier

Kreft. Slimhinneirritasion

Lever, nyrer

Søtsmak, metallfeber, kvalme

(0,1 ?)

0,05

reaksjon), metallfeber, død.

"

0,5

Cr6

lungeødem, pustebesær (sen-

Lunger

0;1

(0,01 ~)

Cr+

5

Slimhinneirritasjon, kortpustethet

lufteier
,'.

(sereaksjon)

Knokler

"

.

Nervesystem

5 (e)

Mn++

1

Ni++

ved' for sterk sveiserøk-

eksponering

Giktsymptomer (knokkeluavekst)

Slapphet, bevegelses- og

lufeier

mentale forstyrrelser
Slimhinneirritasjon

lufteier

Kreft

Benmarg, blod
Nervesystem

Mentale fOftyrrelser

(0,1 ~)

0,2

Pb(++)

0,2")

0,2

Se++

0,03 (e¡

Zn++

4

0,05

Lufteier

Slimhinne

irritasjon

Metallfeber

nv

BGV
Blod

,ppm

Mulige sykdommer/symptomer

Organ, som kan skades ..

50 '

" CO-hem-

Uten lukt og smak. Hodepine,

svakhet, kvalme, oppkast,

Blod

. - l" oglobill

,

COChi

0,1

NO

25
.'

beisstløshet, død.

lunger

Symptomer førs efter timer.
lungeirntasjon, ødem, emfysem.
Mekés neppe i dødlig konsentrasjon.

Blod

Muligens åndenød.

Cenlralnervesystem
..

5 (e¡

ved for sterk sveiserøk-

eksponering

10%

N02

skader

fordøyelsesbesv
,

V6+

CO

Perifere nere

Slimhinneirritasjon, hodepine,
løkfukt 'av pusten,

0,1

".. ~

GQ'St

Søsmak, slapphet, kolikk

lunger

Symptomer først efter timer.
lungeødem, puste

besvær.

Irriterer ikke nok ti å hindre arbeid
i dødlig kons entrasion.

lufteisirritasjon. Tørr hals og nese,
hoste. lungeødem og emfysem med

03

0,1

lunger
Blod

åndenød først timer efter ekspc)Oering.
Strålingslignende skader med, endret

blodbillede. '
Død i ekstreme tilfelle.

(e) = ~Ceilng voluec = takverdi.
.) AlA: 2,5 mg/I.
Pb i blod: 70 1101100 mL.

hies, og vi brul.er stort sett de same
verdier som angis av Conference of

ten inneholder flere forskjellge stof-

Governmental Industrial Hygienists i
USA med årlige revisjoner. Her defi-

same biologiske v:irkning, er det ik-

tall Substanser. Noen finnes i Auer

ke sikert at man uten videre kan gå

Tecni (7) som MOK~Were. Sa

neres TL V som ~~den konsentrjon av

fer samtidig. Selv

om de har den

ut fra at virkngen er additiv., I noen
tilfelle kan virknngen være mindre

IV. Biologiske grenseverdier (BGV)

BGV har man bare for et relativt få-

(3) angir grensene for normalver-

enn man skulle vente, i andre ka den

dier.
Biologiske grenseverdier brues ve-

bli større. Som eksempel kan nevnes

sentlig for urin, blod, utåndingsluft

at både asbeststø og sigaettrøk gir

og hår. Bruen av disse verdier krever

livet uden på.visbar helseskade((. Det

en viss risiko for lungekeft, en kom-

i de fleste tilfelle inngånde, kjenn-

er vætig å være oppmerksom

binasjon av disse påvirkningene gir

skap til toksikologi og biologi med

på at disse grenseverdier bare

sannsynligvis en betdelig større risi-

biokjemi.

en luftbåren foruensnig som de, aller fleste mennesker kan utsettes for
arbeidslivet hver arbeidsdag gjennom
hver arbeidsdag gjennom hele arbeids-

gjelder for de som arbeider i In-

ko enn man skulle vente ut, fra risi-

dustri eller håndverk og at verdiene

koen fra hver enkelt.

heller ike gir alle i denne gruppe

noen garanti for at det ike kan opp.

I sveiserøk finner man som regel en
lang reke forskjellge stoffer og det

tre påviselige helseskader. Det er

kan være vaskelig å avgjøre hvordan

imidlertd sannsynlig at skii..er som

man ska

brue de yrkeshygieniske

oppstår ved konsentrasjoner under

grenseverdiene. I mangel av noe bed-

den yrkeshygieniske grenseverdi ike

re, bør man gå ut fra at virkningen

vil være av særlig alvorlig karakter.

er minst additiv hvis man ike positivt
vet at det ike er noen additiv virk-

Noen steder brues andre definisjo- '
ner av de yrkeshygieniske grensever-

ning. L TLV-listene er vist hvordan

dier. Dette er tilfelle i de fleste øst-

man skal beregne om den yrkeshygieniske grenseverdie er overskredet el-

o:uropeiske stater og de grenseverdier

som der angis kan derfor ikke uten
videre samenlignes med de amerikanske.
For å skape sikre arbeidsplasser spiL

ler ike ved additiv virkning.

V. Praktisk yrkeshygienisk kontroll
av arbeidsplasser

V.l.
Generelt.
En fullstendig kontroll er vist skjem-

tisk i figur 2, som også ilustrerer den
nøye samenheng mellom den teknisk-hygieniske og den medisinske

kontroll som tilsamen også danner
et av grnlagene for yrkeshygieniske

grenseverdier og de' biologiske grenseverdier.

ler de yreshygieniske grenseverdier

en helt sentral rolle. Ved å utføre ml~

!inger av luftforuensoingene på arbeidsplasen og saenholde resulta-

tene med TL V, vil man meget raskt

kune avgjøre om arbedslasen er

Medisinsk
kontroll

tilfredsstilende fra et helsemessig

synspunk eller ikke.

De fleste TL V gjelder for tidsveiede middelkonsentrasjooer over 7 til 8

Toksikologi

Helse
overv6king

timers arbeidsdag. Ma kan således
tillate kortv~..ige overskridelser som

er nærmere angitt i tabellene, hvis
overskridelene kompenseres ved tilsvarende lave konsentrasjoner resten

av dagen. Man bør selvsagt søke L
holde konsentrasjonen så langt under
den yrkeshygieniske grenseverdisom
det ë.£praktisk og økonomisk mulig.
Noen av de yrkeshygieniske grenseverdier er så.~a1te' taerdier ( ceilng

values) som i det hele. tatt ike. ml
overskrides. I listene stãr det en C foran navnet på vedkommende stoff med

te: kverdi. '

Spesielle problem oppstãr nlr luf-

-=====-========--'-==='===-==~==-"-=Jr-..~~~--..=====~~=-==~~~==
Fig. 2. Ovimikt over yrkeshygienisk kontroll.
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noen tife.lleer den medisinske

, .same arbeideres biologiske prøver og

vìrkning av,de stoffene arbeiderne utsettes "for allerede så godt undersøkt

,ekponeringen. Middelverdien av de

"I

og . korrelert mec, ekponeringen, at
man kan klae seg med den tekniskehygiejniske kontroll. Det er neppe
tilfelle i sveiseindustrien, hvor spesielt
en kombinert
virkning av flere metallforbindelser i sveiserøken er lite kjent.

ekponertes ó FEV 1,0 % sammenlignes

tinn til fortinning av kobberkjøleren.

,Yi. ,efterprøvet apparatuen og fik en
. sterkt blyholdig og' helsefarlig sprit.

med en kontroUgruppe med same al-

Bly_ og kadmumforgiftning kan

dersfordeling og tilsvarende arbeids-

også stae fra bly_ eller kadmium-

belastning uten eksponering.

holdig glassur på keramik som brues
'. Lungefusjonsmåling er særlig ak.
til saft eller oppbevaring av matvarer.
.tuelt ved eksponering for luftveisirri- , Det. er fristende i denne forbindelse

terende stoffer som oson (03), Nitro-

ogsl L nevne Gilfilan's (4) godtunderbygde teori om at Romerikets fal

L det følgende skal jeg omtale de
fysiologise, biologiske og tekske

gendioksyd (N02) og kadmium-

kontrolletoder som syn~ mest hen~

skelig å få utført slie målinger også

siktsmessige. Disse mlUinger samt en
medisinsk undersøkelse bør utføres for

ekPonering for disse stoffene.

keIprøver viser at de var utpregetbly-

V.3.

Reultatene av biologiske prøver behøver således ike å ha noen samen-

oksyd (CdO), men det er meget ønved sveisearbeid som ikke gir sp~iell

de personer som velges ut ti å delta

i en undersøkels. Spørsmålet 0n:

hvem som skal delta i slie undersøkelser må vuderes i hvert enkelt tilfelle, som regel vil man stae med
de
som åpenbart er mest eksponert. Den

Biologiske pr~1Jer.
Urinprøver
en del

er mest

aktuelt, men ,ved

typer ekponering vil ma og-

i betydelig griid skyldtes at, hersker-

klassen p£ den tid tok i bru blyfore-

d~ ,vinker og kjøkkenar. Knok-

forgiftet. '

hengmed, arbedsplassen og må s,am-

menholdes med resutatene av luft-

,så ,gjerne ,analysere blodprøver. Bare

prøver.

ke næere omtalt her.

i helt spesielle tilfelle ta direkte prøver (biopsi) av knokler og indre or-

Konsentrasjonen av de aktuelle
stoffer kan væte meget lav både i blod

V.2.

ganer som lever, nyrer og lunger.
Urinprøver sames før og efter ar-

'betemmelse kan være både vanskelig

rent medsinske underkelse blir ik.

F,siologiske m3Jinger.

og urin - sli at den rent analytske

Her olltales bare lungefujonsmå-

beidet, i noen tilfelle ogå efter 2' da:

og usiker. Det kan lievel være betY-

gers fravær, og samenlignes med

delige mengder i et passivt depot, som

ling som er det enkeste, men nerve-'

evintuelle biologiske grenseverdier. '.
Døgnucin er det ideelle, men oftest
vanelig L få.
Forskjellen før/efter arbeid (eller
døgnutsllelsen)korreleres med ek-

f.eks. bly i knokler eller kadmum i

fysiologiske undersøkelser vile anta-

gelig væte ønelig.
Den mest hensikmessige lunge-

",

fujon.åltig ,er antagelig å be-

stemtthvor,,~tort luftvolum (PVC =
Forced' Nital"Capasity) forsøkptt50

nen ka bilse sl' rast som mulg ut
av lungene,

og derpl beregne hvor

stor pi;set-del som ble blås ut i lø
pet av 1 seknd == FHV 1,0 % (Forced

Expirtory Volume i l. sec. i prosent av PVC) eventuelt også i løpet
av 2 og 3 sekder. Normelverdier er

angitt i taelen nedenfor efter Sa

(3).

poneringen og ó FHV 1,0 %.

, Urinprøvene brues også ti rutinemessig personkontroll, f.eks. hver uke

Ifølge Norset (l) bar man idag

mange mulgheder for kontroll aven
kjemisk ekponering ved undersøkelse

av virkningen på cellestoffskftet. Ved
slike tester ka ma registre bãde virkninger på organismen som ike gir

eller hver mlned. Disse ,gir ogsl et

skadelige avvik fra det normae og

bilde av ekponerngsvariasjoner på

forandringer med direke relasjon til

arbeidsplasen.

Blodprøvene varierer vesentlig

helseskade. Som ekempel på en slik
test kan neves ALA (õ .,olaevu-

mindre og ta derfor med lengre mel-

link aåd) bestemelse i urin som er

lomr, sjelden så ofte ,som én gang

en meget følsom. test for blypåvirk-

pr. uke.

De biologiske prøver gir uttkk for

Målingèn tar bare sekder og ut-

nyrer.

ning. Den er ike helt spesifik og ,
bør derfor kombineres med andre un-

føres ved hjelp av et skivende apparat

personens totae eksponering, d.v.s.
oppta fra luftforuensninger bãde p£

dersøkelser.

før og efte arbedstid. D.iff~nsen,

arbeidsplasen og eller, fra mat og

V.4.

â FH 1,0 % av disse målingene for
hver persn ka sl korreleres med de

Noralt
middel

Nedre
grense for

det normale

drike, eventuelt ved manglende per-

Teknisk kontroll.

sonlig hygiene som E.ek. rullng av,

Dene omfatter måling av arbeidsat-

sigaeter eller spising med tilsmusse-

mosfæten innold av parære og

de henaer. Eksponeringen beher

gaformige foruerslÛger samt kon-

heller ike staedra arbedspla-

trll av ventijonsanlegg.

sen, som ekempel kan nevnes et al-

vorlig blyforgiftngstilfele med meÆV 1,0 %
FE2,0 %
FE 8,0 %

4

83%
94%
W%

75%
90%

For liiftforurensningene vil man
gjerne fl betemt følgende:

ge høe blod. og ucinverdier, som vi-

ste seg L skldes hjemelaget sprit
hvor det var beytet blyholdig lodde-'

a) Personlig kortvig maiml_
ekponering.

b) Personlig gjennomsnitt-

brue stajonære, nettdrevne pumper

synes atomabsorpsjon å være og den-

eksponering pr. skift.

'med gasur og kapasitet 20-50 liter
min. ved le forsyne dem med en lang

ne, blitbrut rutinemessig ved Yrkes-

e) Lan,gidsvariasjoner i den gene-

slange frem til fitret som festes til
arbederens hjelm, til jakekaven el-

relle arbeidsatmosfære.

Resultatene sa.enholdes med

nv (5,6).

ler til sveiseskjermen med fitret montert på innsiden. (Tabell 2).
De stajonære pumper er ellers bet

Den partikulære forurenmingbestemes ved oppsaming på ))abso-

lutt-filter((, vi anvender Memranfi, ter med porestørrelseO,8 i-m.

For måling av den personlig, kortvarige masimaleksponering er en

netdreven, ))High Volume Sapler((
med kapasitet 0,4-1 m3jmin. veleg-

Røntgenfluoresens er en annen inu-

lighet. Denne metoden er spesielt interessant fordi man ifølge det norske

Institutt for Atomenergi på Kjeller

der i den generelle arbeidsatmosfære.

Ved egnet valg av prøvesteder gir
slike prøver en god kontroll som vi.
ser 001 det skjer forandringer til det

ter prøven er oppsamet på i:ten for-

Analysene av de partikulære f(Jr-

urensninger kan utføres på flere forskjellge mlter, men med de små prø'vemengder som vanligvis foreligget, i

per med kapastet 2-3 liter mi.. best

taller som forekommer i sveiserøk.

kan foreta walysen direkte på det fi-

net hvis plassforholdene tilater det.
skiftet er bærbare, batteridrevne pum-

ne kan man bestemme de fleste me-

egnet til månger på faste prøveste-

verre eller bedre pl arbeidsplàssen.

Ved gjennomsnittsekponering over

den-

hygienisk institutt hos oss. Med

egnet. Hvis arbeideren ike beveger

størrelsesrden 1-50 mg, er man hen-

seg for meget rundt, kan man også

vist ti følsomme metoder. Best egnet

utgående preparing. Membranfiter er
egnet for-

imdlertid ike særlig godt

di det ved gjentatte betrålinger blir
sprøtt og kan gå istykker. Det er således nokså begrenset hvor mange elementer man kan bestemme på mem-

branfilter. ,Institutt for Atomenergi
har imidlertd utviket en metode som
egner seg for glassfiberfiter. Hvis
man ha.rbragt prøven i oppløning,

Tabel 2. M61eresultaer for par~kulære forrensninger.

Prøvesed

Materiale

Elektrode-

Anta!

T olalstøv

type

prøver

mg/m3

mg/m3 spesielle elem.

Mn

I

Ni

I

Cr I Cu

f
Div

I

14

Sveiseall, filter i skjerm, S

stål

RutiIl

6

83

2,5

Kjeleverksted, filter i skjern, S .

stål

Rutil2

6

140

3,4

0,1

I tank, 01 m, filter i skjerm, S

stål

Basisk 1

2

43

101

0,5

As 2,4
PbO,15

Apent lokcile, filter i skjerm, S

stål

C02, Rutil

2

142

9,6

0,3

As 0,5

Apent lokale, filter i skjerm, S

syrefast

Niob-Rutil

2

83

Apent lokale, filter i skjerm, S

syrefast

RutiIl

1

295

3,1

0,2

0,4

14

rørtråd
1,4

6,5

0,5

1,3

0,2

As 0,3
Pb 0,1

21

2,1

10,3

0,1

As 2,0

60

Pb 0,3

11

39

1,2

1

75

2,3

Rutil3

1

11

0,4

Basisk 3

2

189

9,0

Apent lokale, filter på jakkekrave, B

stål

Basisk 1

På bedding, filter på jakkekrave, B

stål

Basisk 2

På bedding, filter på jakkekrave, ß

stål
syrefast '.

14

Pb 0,15

V

i tank, filter i skjerm, S

54

I

.

0,1

0,1

As 0,2

4

Pb 0,1

8
L

Ol

2,6

Zn 0,5
Cd 0,8

40

Pb 0,3
Se 0,8

Utenpå tank, filter i skjerm, S

, syrefast

S = stasjonær ,pumpe, kapasitet ca. 20 liter/min.

B = bærbar pumpe, kapasitet ca. 2 liter/min.

Rotil18/8

2

38

01

0,4

0,9

Cd 0,07

12

Se. 1,0

5
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